
Regulamin konkursu fotograficznego    „Obiektywny kamieo” 

I.  Postanowienia ogólne: 

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Kamieo – Aktywni”oraz Zespół Szkół  

w Strachosławiu ogłaszają  konkurs  fotograficzny  pt. „Obiektywny kamieo”. 

2.Podstawowe obowiązki Organizatora i uczestników konkursu wynikają z niniejszego 

Regulaminu.  

II. Cele Konkursu  

1. Zainteresowanie tematyką przyrodniczą.  

2.Rozwijanie zainteresowao związanych z dziedzictwem historycznym i nazwą gminy Kamieo. 

3.Kształtowanie postaw społecznych mających na celu silniejszą identyfikację i poczucie więzi 

z własnym regionem.   

4.Aktywizacja mieszkaoców do działao promocyjnych własnego regionu. 

III. Uczestnicy Konkursu 

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:  uczniowie szkół podstawowych,  uczniowie 

gimnazjum. 

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

IV Prace konkursowe  

1. Fotografie mają przedstawid piękno przyrody nieożywionej, której głównym 

bohaterem będzie kamieo/kamienie. 

2. Prace fotograficzne powinny byd dostarczone osobiście lub listem poleconym  

(w usztywnionej kopercie) do Szkoły Podstawowej w Strachosławiu, 22-113 Kamieo,  

z dopiskiem  „Obiektywny kamieo”, do dnia 30 października  2017r., tel. 82 564 58 54 

(osoba do kontaktu: p. Zbigniew Weremko). 

3.  Odbitki kolorowe powinny byd wykonane na papierze o formacie 21x30cm +/- 2cm 

oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Zdjęcia konkursowe powinny 

przedstawiad kamieo w różnych sytuacjach krajobrazowych, przyrodniczych i innych. 

4. Na zdjęciach nie powinno byd żadnych osób. 

5. Osoby zainteresowane powinny wyrazid zgodę na udział w konkursie  

i na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich 

pisemną zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych winni wyrazid 

rodzice lub opiekunowie prawni. Dane te gromadzone są jedynie w celu 

przeprowadzenia niniejszego konkursu (w tym przygotowania dyplomów dla laureatów 

 i osób wyróżnionych). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.  



6. Jedna osoba może zgłosid 5 fotografii. Jury może wybrad do oceny trzy fotografie, 

które będą oceniane indywidualnie. 

7. Każda fotografia powinna byd opisana wg poniższego schematu: a. tytuł pracy, b. imię 

 i nazwisko Autora c. wiek Autora d. adres zamieszkania Autora (ulica, numer domu, 

numer mieszkania, kod, miejscowośd), e. opis dodatkowy (dobrowolny opis zawierający: 

parametry techniczne, warunki świetlne, własne uwagi), f. informacje na temat miejsca 

 i terminu wykonania fotografii, g. telefon kontaktowy oraz e-mail Autora. 

8. W konkursie mogą wziąd udział jedynie prace, które nigdzie nie były publikowane, nie 

brały udziału w innych konkursach. 

9. Brak jednej z form dostarczenia pracy wymienionych w poprzednim punkcie (odbitki  

i wersja elektroniczna) może spowodowad dyskwalifikację pracy.  

10. Jeżeli prace wysyłane będą pocztą należy je nadad listem poleconym w usztywnionej 

kopercie. 

11. Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub 

zaginięcie prac przesłanych pocztą.  

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac 

nadesłanych na konkurs na swojej stronie internetowej, a także na wystawie 

pokonkursowej i w ewentualnych wydawnictwach  Stowarzyszenia „Kamieo-Aktywni”.  

13. Nadesłanych na konkurs prac organizatorzy nie zwracają.  

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do zdjęd oraz akceptacją niniejszego regulaminu.  

15. Osoba zgłaszająca prace na konkurs udziela organizatorom nieodpłatnie 

 i niewyłącznej licencji na publikacje przysłanych zdjęd lub ich fragmentu w celach 

związanych z konkursem, promocją organizatorów oraz wydawnictwami.  

16. Uczestnicy mają prawo zgłaszad do konkursu wyłącznie fotografie, do których 

posiadają wszelkie prawa autorskie i które nie były wcześniej prezentowane. 

V. Ocena prac, ogłoszenie wyników i nagrody.  

1. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną 

ocenione przez jury powołane przez Organizatorów Konkursu.  

2. Spośród nadesłanych fotografii Jury nagrodzi  trzy prace w każdej kategorii wiekowej.  

3. Werdykt Jury jest ostateczny.  



4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wystawy pokonkursowej w Szkole 

Podstawowej w Strachosławiu lub w świetlicy wiejskiej. 

5. Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla trzech osób w każdej kategorii wiekowej.   

VI. Postanowienia koocowe.  

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w 

związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizatorzy Konkursu informują 

Uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez 

Organizatorów na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody 

wyłącznie w związku z wykonaniem postanowieo niniejszego Regulaminu. Każdy 

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji zapisów regulaminu 

oraz zmian w przypadku punktu dotyczącego limitu osób nagrodzonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imię i nazwisko …………………………………………  

 

Miejsce zamieszkania …………………………………………  

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  konkursu 

fotograficznego „Obiektywny kamieo” 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze 

mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do udziału w konkursie „Kamieo w obiektywie”  – 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 

922)  

 

 

 

 

 

                                                            Podpis osoby przekazującej prace oraz  rodzica/prawnego opiekuna 


